
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่10/ 2562 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 

วันพุธที ่30 ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6. นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
7. นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
8. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
9. นายสันติ   วงศ์ฝั้น     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
10.นางอัจฉรา  ตันอุดม์    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
13.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 
14.นายศรีพรหม  กาสกลู   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
15.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายพรนิภา  ท้วมผึ้ง   (แทน) สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
17.นายวันชัย  รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
18.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอำเภอลี้ 
19.นายโยธิน จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอแม่ทา 
20.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
21.นางบุษบา  อนุศักดิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางจรรยา  ธัญน้อม   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นายสาธิต    เจริญพงษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
25.นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
27.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
28.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
29.นางสาวชรินดา     สุธาวา   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
30.นางสาวฐิติกมล จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
32.นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
33.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน 



 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกติติกาญจน์ มูลฟอง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางพัชรี  วีระพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายกฤตชญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นางสุพชิฌาย์     ปิติโชติโชคโภคิน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
10.นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
16.นางสาวอรวรรณ      ร่มป่าตัน                     นักวิชาการสาธารณสุข 
17.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                  
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนไดก้ำหนดวันออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้าน 
สาธารณสุข ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13.00 น. ขอให้ผู้บริหารสสจ./ผอก.รพท./ผอก.รพช/สสอ./
ผู้แทน รพ.สต. /หัวหน้ากลุ่มงาน ในสสจ. ลำพูน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับฟังนโยบาย  ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัดลำพูน  หากติดภารกิจขอให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็น
สำคัญ 4 ประเด็น ในวาระแจ้งสำคัญ ดังนี้ 
 1. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 2. การแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นภารกิจของแต่ละกระทรวง ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานสนับสนุน 
 3. การบริหารการจัดการขยะจังหวัดลำพูน  ตามที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลที่1 จังหวัดสะอาด 2 ปีซ้อน 
เช่นเรื่องโครงการ No From  ซึ่งมีห้างแม็คโคร สาขาลำพูนได้เข้าร่วมโครงการ จึงขอให้มีการขับเคลื่อนผ่านทาง 
พชอ.ทุกอำเภอด้วย 
 4. อุบัติเหตุจราจรจังหวัดลำพูน  ตามที่ได้ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดลำพูนไปแล้วและ
ได้แจ้งแยกบทบาทภารกิจให้ทุกหน่วยงาน  ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายเรื่องการ
ตอบสนองหลังเกิดเหตุ   และให้บรรจุเรื่องในวาระแจ้งของพชอ. ไว้ทุกเดือน  



 
 

 

 เรื่องท่ี 2  นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนได้
นำเสนอที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
(เมืองแห่งคุณภาพชีวิต) คือ การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ Long Term Care และวัดส่งเสริมสุขภาพ   

 เรื่องท่ี 3 งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  
ณ บริเวณใกล้ปั๊มน้ำมันปตท.แม่สารป่าแดด สาขาลำพูน–ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 รวม 10 วัน  ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็น
คณะทำงานในการจัดงานดังกล่าว 2 คณะ ดังนี้ 

1.ประธานคณะกรรมการฝ่ายการรักษาพยาบาล  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลการ 
ให้บริการรักษาพยาบาล  ขอให้โรงพยาบาลลำพูนช่วยจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดหน่วยบริการรักษา
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดงานด้วย 

2. ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดนิทรรศการ  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดงาน 
แสดงของ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดลำพูน ในพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน  

3. ประธานคณะกรรมการฝ่ายยาเสพติด ให้มีการเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ของจังหวัด  โดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว                                                                                                   
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9  ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562                    
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องจัง  
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน          ไม่มีเรื่องแจ้ง        
 
5.3 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง            

 
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน            

       เรื่องที่ 1  ในวันที่ 29 มกราคม 2563  ทางโรงพยาบาลลำพูนจะมกีารจัดพิธีเปิด
อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 



 
 

 

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน   รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรม
ราชกุมารี  มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน    

     เรื่องท่ี 2  การจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์  ในระดับเขตสุขภาพที่1 
ได้มีการจัดสรรให้แต่ละจังหวัดแล้ว ของโรงพยาบาลลำพูนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1.6 ล้านบาท 
ขอให้ผู้รับผิดชอบของจังหวัด มีการติดตามความพร้อม ตรวจสอบข้อมูล รายการครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้างที่ขออนุมัติ 
ของทุกหน่วยบริการ ตามที่จังหวัดไดจ้ัดส่งให้เขตสุขภาพท่ี1  เป็น File แนบ 
 

ประธาน มอบให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป /พัฒนายุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  หารือกันหลังเลิกประชุมอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ            ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน            
      โรงพยาบาลป่าซาง 
      เรื่องท่ี 1 การปรับเกลี่ยเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  สำหรับประชากร 

สิทธิอ่ืน ( Non UC ) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563  ตามมติที่ประชุมของกลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง  
ได้ข้อสรุปให้มีการจัดสรรเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประชากรสิทธิอ่ืน (Non UC) ปีงบประมาณ 
2563  ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรของเขตสุขภาพที่1 และมีเงินเหลือกันจังหวัด จำนวน 166,511,760.96 บาท  
(หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
 

      เรื่องท่ี 2 แจ้งขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  
เพ่ือสมทบทุนชื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยยากไร้  โรงพยาบาลป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ซึ่ง
จะทอดกฐินสามัคคี  ถวาย ณ วัดป่าสวนธรรมรส  ตำบลสันติสุข  อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอาทิตย์
ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ           ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง                         

 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1 แจ้งแนวทางการปฏิบัติการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการของ
หน่วยงานทุกแห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ได้จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นประจำทุกปี  เพ่ือให้การดำเนินการถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่กลุ่ม
งานบริหารทั่วไปได้ทำหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว  จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการถือปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์
และแจ้งใหผู้้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
 



 
 

 

ประธาน ขอให้หน่วยงานทุกแห่งเขียนโครงการโดยกำหนดระบุเวลาในการดำเนินงาน 
  ให้ชัดเจน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย    

       เรื่องท่ี 2 แจ้งเอกสารสรุปความคืบหน้าการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม  2562  ระหว่าง วันที่ 15 กันยายน - 21 
ตุลาคม  2562  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                     
1. สมาชิก           2. เงินดำเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,495   ราย          ยอดยกมาจากเดือนก่อน  2,218,754.44   บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต                  -      ราย          รับเพิ่ม               186,214.00   บาท   
      สมาชิกเข้า                            183  ราย          จ่ายไป                          595,549.00   บาท                          
      ลาออก                                  38   ราย          คงเหลือยกไป               1,809,419.44   บาท    
      สมาชิกคงเหลือยกไป           11,631   ราย                                                                           
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                   เรื่องที่ 1 สรุปผลการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  ระดับเขตสุขภาพที่1 เชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 
3 - 4  ตุลาคม  2562  ณ ห้องประชุมอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพที่ 1 
ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ  2562  เพ่ือขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายและจะต้องดำเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ  2563 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่  

1) ลดเหล้า เลิกบุหรี่ ชวนออกกาลังกาย  
2) เด็กปฐมวัย : พัฒนาการเด็ก,เด็กเตี้ย 
3) PM 2.5 , COPD  
4) TB  
5) Health Literacy  
 

ประเด็นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่  
1) One Region One Hospital /One Province One Hospital/One Province One ER : 

Management , Finance , Technologyinvestment , Governance 
2)  Management by Facts (Data) and Integrations  
3)  Service delivery : New Service model ,Patient centered care  
4)  HR  
5)  R2R  

ประเด็น Services จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่  
1.) TB  
2)  COPD  
3)  PM  
4)  Sky Doctor 
5)  พัฒนาการล่าช้า เด็กเตี้ย DSPM  



 
 

 

6)  Health literacy  
7)  Primary care ประกอบด้วย PCC พชอ.  
8)  โรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วย HT, DM, CKD, CA, Suicide  
 

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมาย คือ “ ลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้  ร่างกายแข็งแรง  
ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง ”  ให้ทุกจังกวัด ดำเนินการ ดังนี้ 

(1)  พัฒนางานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
(2)  ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ  
(3)  ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ   ปลอดภัย   ลดความแออัด   ลดเหลื่อมล้ำ   ลดรอคอย  
      และลดภาระค่าใช้จ่าย  
(4)  ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข  
(5)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  
(1)  สุขภาพกลุ่มวัย    (7)  โครงการพระราชดาริ  
(2)  การควบคุมป้องกันวัณโรค   (8)  การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์  
(3)  จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ  (9)  นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเศรษฐกิจ  
(4)  พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ   (10) องค์กรคุณภาพ  
(5)  ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล  (11) นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ  
(6)  Fast Track 
 

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563  
1. Agenda base 
2. Function base 
3. Area base 

 

ประธาน ขอให้พ้ืนที ่คปสอ.ทุกแห่งนำเสนอแผนในที่ประชุมคณะกรรมการพอ.สว. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
ในส่วนของ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง อำเภอป่าซาง   ขอให้เตรียมพ้ืนที่เพ่ือรับการตรวจเยี่ยม 
จากคณะผู้ตรวจเยี่ยม สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ  กระทรวงสาธารณสุข 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ         
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท CP ในเครือ 

เจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดลำพูน  มามอบเครื่องบริโภค/อุปโภค และเงินบริจาค ให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้  ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  จึงขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอสำรวจค้นหาและคัดกรองผู้สูงอายุในพ้ืนที่  ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน /ลำปาง  และจังหวัดตาก  มาร่วมกิจกรรมรับมอบ
เครื่องบริโภค/อุปโภค ให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ของแต่ละจังหวัดด้วย  ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้
จะมีเวทีเสวนาของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  เรื่อง “Strong Security ของผู้สูงอายุ” โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน และจะมีการมอบ  Walker  (วอล์คเกอร์แบบมีล้อ) ให้แก่ผู้สูงอายุ 



 
 

 

ที่มีความต้องการด้วย  ซึ่งทางกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะทำหนังสือแจ้งกำหนดการให้ผู้เกี่ยวข้อง ของอำเภอเมือง
ลำพูน/ลี้  และอำเภอแม่ทา ทราบอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1 สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ จังหวัดลำพูน  ประจำสัปดาห์ที่ 41 

ปีงบประมาณ  2562 (วันที่ 13–19 ตุลาคม 2562)  จังหวัดได้รับรายงานมีโรคเกิดใหม่จากอำเภอลี้  ว่าพบ
ผู้ป่วยโรคคอตีบ จำนวน 1 ราย  ได้ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพ้ืนที่แล้ว  และมีโรคสำคัญที่
ต้องเฝ้าระวัง 3 อันดับ ได้แก่ 

1. โรคอุจาระร่วง มีผู้ป่วยสะสม 3,383 ราย อัตราป่วย 833.34 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต   
อัตราป่วยสูงสุดคืออำเภอทุ่งหัวช้าง 2967.99 ต่อแสนประชากร (599 ราย) แม่ทา 1822.52 ต่อแสนประชากร 
(711 ราย) และเวียงหนองล่อง 1160.65  ต่อแสนประชากร (202 ราย) ตามลำดับ พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี 

2. โรคไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยสะสม  2,175  ราย อัตราป่วย 535.77  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด 
คืออำเภอเมือง 928.33  ต่อแสนประชากร  (1,400 ราย)  อำเภอแม่ทา 448.58  ต่อแสนประชากร (177ราย) 
และ เวียงหนองล่อง 350.49  ต่อแสนประชากร (64 ราย) ตามลำดับ พบมากในกลุ่มอายุ 5-9 ปี   

3. โรคอาหารเป็นพิษ มีผู้ป่วยสะสม 1,286 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 316.78 ต่อแสนประชากร  พบมาก
ที่สุด อัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอบ้านโฮ่ง 722.39  ต่อแสนประชากร (289 ราย)  ลี้ 530.42 ต่อแสนประชากร 
(376 ราย) และเวียงหนองล่อง 430.94 ต่อแสนประชากร (75 ราย) ตามลำดับ พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี 
 

ประธาน   ขอให้ทุกพื้นที่เน้นการเฝ้าระวังโรค Food Poisoning 
 

       เรื่องท่ี 2 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน ประจำปี 
งบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จังหวัดลำพูนมี
เป้าหมาย 130 ต่อแสนประชากร จำนวน 526 ราย อัตราการป่วยวัณโรค คิดเป็นร้อยละ 87.80 ต่อแสน
ประชากร  เป้าหมายคัดกรอง CXR เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ปี 2563 จำนวน  20,187  ราย ร้อยละ 90  
ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด Treatment coverage  ร้อยละ 85  จำนวน  447 ราย  Success rate Cohort   
รอ้ยละ 88.7  และพบ Death rate ร้อยละ 7.5  โดยมีอัตราการค้นพบผู้ป่วยและขึ้นทะเบียนรักษา ทีใ่ห้การรักษา
สำเร็จ ต่ำกว่าเป้าหมาย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายในปี 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี1 ได้มอบหมายและสั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินการดังนี้ 
 

1.ขอให้ติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค ของแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 1  
ในเวทีการประชุมผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ ทุกเดือน 

2.ขอให้ติดตาม มาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกัน  ควบคุมโรควัณโรค  ของแต่ละ 
จังหวัด ในเดือนถัดไป ดังนี้ 

        2.1 ให้ทุกจังหวัด ร่วมกันจัดทำมาตรการและแนวทางการดำเนินงานฯ แยกตามมาตรการด้าน 
การค้นหา /การคัดกรอง / ด้านการลดการเสียชีวิต   และมาตรการด้านการลดการขาดยา  การส่งต่อและติดตาม
การรักษา  

   2.2 ให้ระบุแนวทางการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เรียงลำดับ แยกตามมาตรการนั้นๆ  
(ดำเนินการอย่างไร/เมื่อไหร่ และระบุเป้าประสงค์ ของแต่ละแนวทาง) 

 



 
 

 

  3. มอบหมายให้ทางทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการสรุป รวบรวม 
และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงาน ให้ครอบคลุม  ด้านการป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค  และประกาศใช้เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งเขตสุขภาพที่ 1 
 
ประธาน   ขอให้ทุกพื้นที่ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                              
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

           เรื่องที่ 1 แจ้งการต่อใบขออนุญาตของสถานบริการด้านสุขภาพและคลินิก ของ
จังหวัดลำพูน ตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกหน่วยบริการต่อใบอนุญาต ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562  ขอเปลี่ยนเป็น
ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ 
 

     เรื่องที่ 2  เรื่องการตรวจสอบด้านอาหารและยา จะเป็นกลุ่มวัตถุดิบที่ใช้ทดสอบ
เครื่องจักร เพ่ือใช้ผลิตอาหารและเป็นของครอบครัวต่างชาติ (ญี่ปุ่น) ที่อาศัยอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน 
ส่งมาให้ตรวจสอบ  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
       เรื่องที่ 1 แนวทางการเบิกจ่ายเงินกองทุนท้องถิ่นและงบบริการ PPA และ PCC

แพทย์แผนไทย และ Long Term Care ขอให้แนบบันทึกอนุมัติการประชุม ตามเอกสารแนบด้วย 
 

       เรื่องท่ี 2 แนวทางการจัดสรรเงินกองทุน UC ปีงบประมาณ 2563 ระดับเขต 
สุขภาพที่1  การจัดสรรงบ OP IP PPB /PP Non UC /HS  ค่าตอบแทน ของหน่วยบริการจังหวัดลำพูน สรุปให้
ประมาณการรายรับหลังปรับลดค่าแรงและเงินเดิมตามเกณฑ์  ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรร จำนวน 5.3 ล้าน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

 

       เรื่องที่ 3 รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงินการคลัง
ของหน่วยบริการ ในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน  2562 วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 
28 ตุลาคม 2562 ยังพบว่ามีโรงพยาบาลที่มีสภาวะวิกฤติ ระดับ 4 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง  และ
รพ. ที่มีเงินบำรุงคงเหลือลดลง คือ รพ.บ้านโอ่ง /ลี้ และรพ.เวียงหนองล่อง  ซึ่งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ทาง
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1  ให้ทุกจังหวัดที่ประสบสภาวะวิกฤติ ระดับ 5 ขึ้นไป มีการนำเสนอสถานการณ์ของ
รพ. ณ ห้องประชุมรพ.นครพิงค์  จังหวัดเขียงใหม่  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4  

 

       เรื่องที่ 4 รายงานการตรวจสอบการจัดทำแผนทางการเงิน ( Planfin ) ของหน่วย
บริการ ในสังกัด สป.สช.จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่1  พบว่ามีรพ.ที่มีความเสี่ยง 3 ด้าน คือ 
ด้านกระแสเงินสด/ด้านการลงทุน และด้านเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ รพ. บ้านโฮ่ง / ลี้ / ป่าซาง และรพ.บ้านธิ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 

 



 
 

 

      เรื่องท่ี 5  สรุปแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(งบค่าเสื่อม) ของหน่วยบริการทุกแห่งในสังกัด สป.สช. จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  จำนวน 27,586,356.18  บาท  และในระดับเขตสุขภาพที่1 เชียงใหม่ ได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยบริการ ในวงเงิน 3,940,908.02 บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ           
 
        6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       

       เรื่องที่ 1  ข้อมูลการสำรวจข้อมูลการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ตั้งเป้าหมาย จำนวน 2,930 คน ได้มีผู้สมัครทั้งหมด 
จำนวน 1,828 คน ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดจึงขอให้เร่งดำเนินการ ยกเว้นอ.ลี้ /ทุ่งหัวช้าง /บ้านธิ และอ.แม่ทา  
สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถยื่นใบสมัครได้ท่ีว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8   
 

       เรื่องที่ 2  แผนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน  ประจำปี 
งบประมาณ 2563  ซึ่งจะมีการจัดประชุมชี้แจงหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  และจะทำหนังสือแจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดลำพูน ของปี 2563 ให้ทุกหน่วยบริการทราบอีกครั้ง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 
                                        

       เรื่องที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) จังหวัดลำพูนมีงบประมาณ 
สนับสนุนให้ทุกอำเภอๆ ละ 25,000 บาท เพ่ือใช้สำหรับการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเรื่องอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง 
ของแต่ละอำเภอ ในปีงบประมาณ 2563 และจะมีการนำเสนอในที่ประชุมของเดือนถัดไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื่องท่ี 1  แจ้งแนวทางการปรับปรุงโปรแกรมบันทึกเวชระเบียน ของหน่วยบริการ 

สาธารณสุข ( HIS ) เพ่ือใช้ขอชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่จ่ายตามรายการบริการ 
(Fee schedule) และแนวทางการชดเชยค่าบริการ  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเน้นการดุแลรากฟัน/ การอุดฟัน และ
การบริการด้านอ่ืนควบคู่ไปด้วย  ส่วนการเคลือบฟลูออไรต์ฟัน สามารถทำได้เลยในเด็กอายุ 4- 12 ปี  รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 10 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

    6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย   
        เรื่องท่ี 1 การส่งมอบอุปกรณ์สาธิตและอุปกรณ์  จำนวน 17 ตู้ ซ่ึงทางกลุ่มงาน 

อนามัยฯ ได้แจ้งกำหนดการส่งมอบให้หน่วยบริการทางกลุ่มไลน์ ทุกอำเภอแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  และจะทำหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 



 
 

 

         เรื่องท่ี 2 แผนการจัดการขยะ ทุกประเภท จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมจัดทำถังขยะเปียก  ทุกหลังคาเรือน จะทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบอีกครั้ง 
 

         เรื่องท่ี 3 เรื่องไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน  ขอให้หน่วยบริการที่มีตึก 
ผู้ป่วยหรืออาคารที่มีความสูง 3 - 5 ชั้น ดำเนินการติดตั้งตัวสปริงเกอร์ ฝอยละอองน้ำ บริเวณตัวอาคารด้วย 
 

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานอนามัยรวบรวมข้อมูลทั้งจังหวัด และตรวจสอบความต้องการ
หน้ากากอนามัย และงบประมาณที่ใช้  ส่งให้อบจ./เทศบาล (เป้าหมาย)และ
เตรียมการ แจ้งในวาระสืบเนื่องของการประชุมกวป. เดือนถัดไป 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  
         เรื่องที่ 1  เรื่องการดำเนินงานยาเสพติด จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562  

สรุปมีผู้เข้ารับการบำบัดและรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ทุกระบบ (บังคับบำบัด) จำนวน 917 ราย ผลงาน 441 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 48.09  ขอให้อำเภอที่มีผลการดำเนินงานต่ำเป้าหมายเร่งดำเนินการ 
 

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรอง และตั้งรับผู้เข้ารับการบำบัดและรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติดและให้หารือ ปปส. เพ่ือขอปรับลดจำนวนเป้าหมาย และแบ่งกลุ่มเป้าหมายใหม ่

                     เรื่องที่ 2 แจ้งมาตรการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563  
ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำพูน ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
บริบทของปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  
โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการและนำแนวทาง ”ประชารัฐ”  เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  และมีมาตรการให้แจ้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกหน่วยงาน ของจังหวัดลำพูน  ใน
กรณีกระทำผิดกฎจราจรทางถนน   ซึ่งทางตำรวจจะเริ่มสุ่มตรวจจับความเร็วของการขับรถ เกิน 80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง /การฝ่าฝืนไฟจราจร/ไมส่วมหมวกนิรภัย และไมค่าดเข็มขัดนิรภัย จะถูกลงโทษทางวินัยข้าราชการร่วมด้วย 

ประธาน ให้ผู้รับผิดชอบ สรุปประเด็นสำคัญของการประชุม เสนอให้ทราบทุกครั้งด้วย และให้มี
การนำเสนอเกณฑ์ของงาน EMS จังหวัดลำพูน ในเชิงวิเคราะห์ข้อมูล ที่ประชุม กวป. 
เดือนถัดไป  พร้อมทั้งใหห้ารือผู้รับผิดชอบของจังหวัด ในเรื่องดังนี้ 
1. กรณีเงินที่ได้จากค่าปรับพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถนำมาชื้อเครื่องตรวจวัด  
    แอลกอฮอล์ให้หน่วยงานได้หรือไม่  
2  การตั้งด่านชุมชน ควรเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องของชุมชน ไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่   
    ที่ออกร่วมกิจกรรมไปนั่งในเต้นอย่างเดียว 

เรื่องท่ี 3 ความก้าวหน้าโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพคนไทย จังหวัดลำพูน  
เป้าหมายในการดำเนินงาน คืออำเภอเมืองลำพูน /บ้านโฮ่ง และอำเภอป่าซาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจาก
จังหวัดร่วมกับหน่วยงานของพ้ืนที่ ออกสุ่มสำรวจประชากรของหมู่บ้านอำเภอเป้าหมาย ตามกำหนดการ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2562 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ  



 
 

 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 

เรื่องที่ 1  แจ้งการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต.ป่าสัก  อ.เมือง จ.ลำพูน  โดยสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน 
เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 น - 10.00 น 
 

   
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 
       (ลงช่ือ) ……………………….....             

(นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                
                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน               

                ผู้จดบันทึกการประชุม                            
             
 

(ลงช่ือ) ……………………………              
 (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                                                            
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                                                   
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
        


